
เลขท่ีและวนัท่ี

ผูไ้ดรั้บการ เหตุผลท่ีคดัเลือก ของสญัญา

คดัเลือกและ โดยสรุป หรือขอ้ตกลง

ราคาท่ีตกซ้ือหรือ ในการซ้ือหรือ

จา้ง จา้ง

1 จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 23,352.42         23,352.42           เฉพาะเจาะจง บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 23,352.42             ราคาต ่าสุด 02/03/2563

2 โครงการป้องกนัและควบคมุไขเ้ลือดออก 1,642.80          1,642.80             เฉพาะเจาะจง หจก.59 กา้วหน้า 1,642.80               ราคาต ่าสุด 04/03/2563

3 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 14,449.00         14,449.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 14,449.00             ราคาต ่าสุด 06/03/2563

4 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 5,684.00          5,684.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 5,684.00               ราคาต ่าสุด 06/03/2563

5 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 8,922.00          8,922.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 8,922.00               ราคาต ่าสุด 06/03/2563

6 จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 60,996.00         60,996.00           เฉพาะเจาะจง บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 60,996.00             ราคาต ่าสุด 09/03/2563

7
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งเพือ่ด าเนินการตาม

โครงการขยายเขตระบบทอ่ประปาภเูขา 

บา้นตอง หมู ่6

30,500.00         30,500.00           เฉพาะเจาะจง ชยัพานิช 30,500.00             ราคาต ่าสุด 10/03/2563

8 จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 40,700.00         40,700.00           เฉพาะเจาะจง รา้นนครเทงิการดบัเพลงิ 2 40,700.00             ราคาต ่าสุด 11/03/2563

9 โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งโรคตดิตอ่ 17,580.00         17,580.00           เฉพาะเจาะจง รา้นเจ ซี มนิิมาร์ท 17,580.00             ราคาต ่าสุด 11/03/2563

10 โครงการปรบัปรุงหน้าฝายล าหว้ยตอง บา้น

ตอง ม.6
296,500.00       296,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 296,500.00           ราคาต ่าสุด 12/03/2563

11 โครงการซอ่มแซมหรือปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
3,100.00          3,100.00             เฉพาะเจาะจง นายสรุตัน์  จนัตะ๊อนิ 3,100.00               ราคาต ่าสุด 16/03/2563

12 จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่ 18,550.00         18,550.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ตยิะจกัรกล 18,550.00             ราคาต ่าสุด 17/03/2563

13 โครงการกอ่สรา้งโรงเก็บปุ๋ ย บา้นครึง่เหนือ

 ม.2
99,800.00         99,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 99,800.00             ราคาต ่าสุด 17/03/2563

14 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บา้นไชยปราการ ม.11
191,500.00       191,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 191,500.00           ราคาต ่าสุด 17/03/2563

15 ซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ 6,720.00          6,720.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ขนุตาลอเิล็กทรอนิกส์ 6,720.00               ราคาต ่าสุด 17/03/2563

                                                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนมีนาคม 2563

ส านกังานเทศบาลต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



16 จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 96,068.70         96,068.70           เฉพาะเจาะจง บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 96,068.70             ราคาต ่าสุด 17/03/2563

17 จดัซ้ือถงัน ้า แบบไฟเบอร์กลาส 46,000.00         46,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สหไพบลูย์ สขุภณัฑ์ 46,000.00             ราคาต ่าสุด 19/03/2563

18 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นไชยปราการ ม.11
81,000.00         81,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 81,000.00             ราคาต ่าสุด 20/03/2563

19 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นครึง่เหนือ ม.2
176,500.00       176,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 176,500.00           ราคาต ่าสุด 20/03/2563

20 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพาะกจิจา

กกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
24,813.00         24,813.00           เฉพาะเจาะจง หา้งรามา 24,813.00             ราคาต ่าสุด 23/03/2563

21 โครงการซอ่มแซมหรือปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
18,000.00         18,000.00           เฉพาะเจาะจง นายศกัดิส์ทิธิ ์ วนัสม 18,000.00             ราคาต ่าสุด 25/03/2563

22 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 8,080.00          8,080.00             เฉพาะเจาะจง รา้นเพ็ญ 8,080.00               ราคาต ่าสุด 25/03/2563

23 จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั 3,184.00          3,184.00             เฉพาะเจาะจง รา้นบณัฑติา 3,184.00               ราคาต ่าสุด 26/03/2563

24 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 13,500.00         13,500.00           เฉพาะเจาะจง รา้นรชัพลถา่ยเอกสาร 13,500.00             ราคาต ่าสุด 26/03/2563

25 ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 51,600.00         51,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เลศิการยาง 51,600.00             ราคาต ่าสุด 26/03/2563

26 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00               7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางก่ิง อาสายศ                 7,800.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563

27 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00               7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา เมืองมูล                 7,800.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563

28 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            9,000.00               9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  สภูยศ                 9,000.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563

29 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมสร อาสายศ                 7,500.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563

30 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                 7,500.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563

31 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            9,000.00               9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เตปา                 9,000.00 ราคาต ่าสุด 31/3/2563


